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ترحيب

المقدمة
تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ نشأتها إلى تحقيق رضا المتعاملين عن طريق تقديم
خدمات متميزة موحدة للمتعاملين بال استثناء ،ومن هنا جاءت فكرة إطالق خدمة «توصيل» من
أجل استحداث قنوات جديدة معتمدة لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والتميز ،وذلك
بالشراكة مع القطاع الخاص.
يعتبر دليل المواصفات التقنية المرجع األساسي في تحديد المواصفات التقنية الواجب توفيرها
لمركبات الخدمة «توصيل» وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية خالل مرحلة تجهيز
مركبات الخدمة حيث يشمل الدليل على تفاصيل المركبات والتصميم الداخلي والخارجي
واألجهزة الالزم توافرها بمركبات الخدمة «توصيل».

استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين
الرؤية
ّ
ممكن للمواطنين وجاذب للكفاءات.
سوق عمل
الرسالة
تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة
واستقطاب الكفاءات من خالل منظومة متكاملة من المعايير والسياسات واألدوات الرقابية
والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة .
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القيم
المهنية
احترام كرامة اإلنسان
النزاهة واألمانة
الثقة واالحترام
المبادرة واإلبداع

األهداف االستراتيجية المرتبطة بخدمة «توصيل»
ضمان حماية العمل.
ضمان تقديم خدمات متميزة.

نبذة عن خدمة «توصيل»
ّ
تمكن القطاع الخاص من تقديم وتوصيل خدمات وزارة الموارد البشرية
هي خدمة جديدة
والتوطين إلى المتعاملين ،تحت إشراف الوزارة ورقابتها ونيابة عنها ،على أن يكون تقديم هذه
الخدمات طبقًا لمواصفات ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة المعتمدة من ِق َبل رئاسة مجلس
الوزراء و بإشراف إدارة مراكز الخدمة بوزارة الموارد البشرية والتوطين ،التي تقوم بدورها بالتأكد
من التزام مقدم خدمة «توصيل» بالمواصفات الواردة ضمن «دليل الترخيص» خالل فترة الترخيص،
وبالمواصفات الواردة ضمن «أدلة المواصفات الفنية والتقنية والهوية المرئية» خالل فترة تجهيز
المركبات ،وضمان تطبيق المعايير التشغيلية وفق «الدليل التشغيلي» خالل فترة التشغيل.
مالحظة :ما لم يرد به نص يتم تطبيق المعايير الواردة بالقرارات الوزارية النافذة في ذلك
الشأن.
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02

المواصفات الخاصة
بالمركبات

المواصفات الخاصة بالمركبات
 1.2مواصفات عامة للمركبة
المواصفات التالية هي الحد األدنى للمركبة:
أن تكون المركبات مصنعة من قبل الشركات التالية:
Peugeot, Ford
أن تكون المركبة من إحدى الطرازات التالية:
VAN model

SN

Peugeot expert VAN L3 automatic 2.0 turbo diseal 2018 or 2019

1

Ford Transit T150 Low Roof 3.7L V6 Petrol, 2018 or 2019

2

أن تكون المركبة من النمط  VANمغلقة
يجب أن يتوافق التصميم الخارجي والداخلي للمركبة مع الهوية المرئية لخدمة
«توصيل» كما هو موضح في الصور التالية:
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 .2.2المواصفات التقنية وملحقاتها
 .1.2.2الحاسب اآللي
المواصفات التالية هي الحد األدنى الواجب تحققها في جهاز الحاسب اآللي:
أن تكون األجهرة المستخدمة من منتج  Lenovoطراز ()Lenovo SFF v530
أن ال يقل المعالج عن ()Intel Core i5
أن ال تقل الذاكرة العشوائية للجهاز عن ()4GB RAM
أن ال تقل السعة التخزينية للقرص الصلب عن ()1TB HDD
توفر مأخذ للشبكات بسعة ()1GB

أن ال يقل عدد منافذ ( )USBعن  6منافذ
يجب توافر مدخل Serial Port RC232

يجب توافر لوحة مفاتيح السلكية بيضاء اللون (داعمة للغة العربية واألنجليزية) طراز
)(KEYBOARD LOGITEC K400 White Plus Colour
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 البرمجيات الخاصة بالحاسب اآللي.2.2.2
:يجب أن تحوي أجهزة الحاسب اآللي على البرمجيات التالية
(Windows 10 Professional 64 Bit) نظام التشغيل

) أو اإلصدارات التاليةMicrosoft Office 2010( برنامج معالجة الوثائق
) أو اإلصدارات التاليةInternet Explorer 9( متصفح اإلنترنت
)Kaspersky - TrendMicro - MacAfee( برامج الحماية من الفيروسات
)Adobe Reader( برنامج قارئ الملفات

 وال يجوز نهائيًا استخدام،يجب أن تكون كل البرمجيات المستخدمة في المركبة مرخصة
. أو النسخ غير األصلية أو التجريبية من البرمجيات،البرامج المقرصنة

 شاشة الحاسب اآللي.3.2.2
:المواصفات التالية هي الحد األدنى الواجب تحققها في الشاشة
:أن تكون األجهزة المستخدمة بالمواصفات التالية
Brand

RMG

Model

LCD-19-POM (Touch Screen)

Panel Size

19 inch

Active Display Area (mm)

376.32(H) x 301.06(V)

Resolution

1280x1024

Brightness(cd/m2)

250 (Typical)

Contrast Ratio

1,000:1 (Typical)

Viewing Angles(CR>=10 L/R/U/D)

-85~85(H); -80~80(V)

Display Colors

16.7M (8 bits/color)

Contrast Ratio

1,000:1

Standard Input Signal

1 x VGA (D-sub 15)
1 x HDMI (Type-A)

Touch Interface

USB / RS232

Power Input

12V DC input (2.5 )
with external AC-DC Adapter 100V~240V)

Power Consumption

27W typical, Normal operation
Power Input
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أن تكون الشاشة مجهزة للتثبيت على المكتب ومعدة لتحمل صدمات المركبة.

 .4.2.2الماسح الضوئي
المواصفات التالية هي الحد األدنى الواجب تحققها في الماسح الضوئي:
أن تكون األجهرة المستخدمة من منتج  Fujitsuطراز (.)Fujitsu Fi7160

أن يكون الماسح الضوئي صغير الحجم.
أن يكون الماسح الضوئي يدعم عمليات المسح الملونة والمسح باألبيض واألسود.
أن ال تقل سرعة مسح الوثائق عن  60صورة/الدقيقة ،وتكون ذات دقة مسح عالية.

 .5.2.2الطابعة
المواصفات التالية هي الحد األدنى الواجب تحققها في الطابعة:
يجب أن تكون األجهرة المستخدمة من منتج ( )HPطراز HP LaserJet Pro MFP M130a
يجب استخدام طابعات ليزر ()Laser
يجب أن يتوفر في الطابعات منفذ ()USB

يجب استخدام الطابعات باللون األبيض

 .6.2.2طابعة البطاقات الذكية
Heidi

Brand

)CP55-D (Dual-Sided Printer

Model

Color (YMCKOK): up to 130 cards/hour
Half Color (HYMCKO): 200 cards/hour
Printing speed
Black Overlay (KO): up to 360 cards/hour
Mono (Black, Gold, Silver): up to 720 cards/hour
Direct-to-card dye-sublimation/resin thermal transfer

Printing method

Dual-side and single-side edge-to-edge printing, ultra-violet
fluorescent printing, in full-color and monochrome

Printing capability

)ISO CR-80 (3.375”L x 2.125”W/85.6 mm L x 54 mm W

Accepted standard card
sizes/format
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Accepted card thickness

0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)

Accepted card types

Printable PVC, Printable PET, Printable PC

Resolution

300 dpi (11.8 dots/mm)

Print area

CR-BO (3.36”L x 2.11”w /85.3 mm L x 53. 7 mm W)
Full-color with resin black and overlay panel, YMCKO, 250
prints/roll
Full-color with two resin black panels and overlay panel,
YMCKOK, 200 prints/roll

Print ribbon options

Resin black with overlay panel, KO, 600 prints/roll
Mono (Black, Gold, Silver): 1,200 cards/roll
YMCUvO Blue: 200 prints/roll
Half YMC Full KO: 350 prints/roll

Input hopper card
capacity
Output hopper card
capacity

100 cards (200 cards with cover open)
40 cards (100 cards with option back side stacker)

Card cleaning

Cleaning roller with each cartridge

Memory

ROM: 2MB, RAM: 64MB

Interface

USB 2.0, Ethernet with option

Display

2 Lines LCD & LED indicator

CPU

AM3352 600MHz

Power

Free Voltage (110/240V AC), 50 ~60 Hz, 45W

Certification

CE, CB, FCC

Operating system support
for printer driver

Windows 7/8/10, Linux, Mac

Dimensions

486mm(W) x 208mm(H) x 166mm(D)

Weight

6.0 kg

17

 .7.2.2قارئ بطاقة الهوية والبصمة
المواصفات التالية هي الحد األدنى الواجب تحققها في القارئ:
يجب أن تكون األجهرة المستخدمة من منتج ( ،)SAGEMوال يجوز استخدام أجهزة القراءة
األخرى حتى وإن كانت معتمدة من قبل هيئة اإلمارات للهوية.
يجب أن يكون القارئ وفق الموديل المعتمد من قبل الوزارة ()1350 MSO

يجب أن يدعم القارئ تقنية بصمة اإلصبع ،وال يجوز استخدام قارئ منفصل لبصمة اإلصبع

 .8.2.2قارئ الرمز
المواصفات التالية هي الحد األدنى الواجب تحققها في القارئ:
يجب أن تكون األجهرة المستخدمة من منتج  Datalogicطراز Datalogic GFS4400
يجب توفر قارئ ()2D ,QR barcode

 .9.2.2جهاز مزود اإلنترنت Internet Gateway
المواصفات التالية يجب توفرها في الجهاز:
أن يكون من منتج  Dlinkأو Linksys
يقبل شريحة اتصاالت 4G ،3G
يحوي على  4منافذ شبكة بسرعة  100Mbpsأو أعلى
يدعم الشبكة الالسلكية WIFI

 .10.2.2الشبكة الحاسوبية
المواصفات التالية يجب توفرها في الشبكة الحاسوبية:
كابالت من النوع CAT6 UTP
أربع مآخد شبكية من النوع CAT6 UTP connector
ثمانية كابالت مجمعة )Cat 6 UTP patch cord (1m to 3m
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 .3.2المواصفات الخاصة باألجهزة اإللكترونية
 .1.3.2جهاز الهاتف الذكي لتطبيق «توصيل»
المواصفات التالية يجب توفرها في الجهاز:
أن يكون من منتج  Samsungطراز A30
حجم الشاشة  6.2بوصة
معدًا لالستعمال المجهد ()Heavy Duty
أن يكون
ّ
المعالج رباعي النواة  1.4GHzأو أفضل
سعة التخزين الداخلية  16GBعلى األقل ،وسعة الذاكرة  2GB RAMعلى األقل
يقبل شريحة اتصاالت GSM
يدعم الشبكة الالسلكية WIFI
يدعم GPS
اللون أبيض

 .4.2المواصفات الخاصة باألجهزة الكهربائية
 .1.4.2جهاز العرض (التلفاز)
المواصفات التالية يجب توفرها في الجهاز:
يجب أن يكون من منتج  LGموديل 24MT48AF LG TV
أن يكون المقاس  24إنش
له منفذ  USBيقبل ملفات الفيديو
أن يكون اإلطار لونه أسود
أن يكون ذا تصميم أنيق صغير العمق ()Slim

 .5.2نظام المراقبة ()CCTV
المواصفات التالية يجب توفرها في النظام:
أن يكون من منتج UNV
تركيب كاميرا في كل مركبة
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ربط الكاميرا إلى جهاز ) )NVRالموجود داخل المركبة
يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بالحفاظ على سالمة وصيانة الكاميرات ،وأي عبث بالكاميرات قد
يعرض مقدم الخدمة للمساءلة.
فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للكاميرات ،فيجب أن تكون كما يلي:
موديل Uniview - UNV-IPC312H-SC2-A
أن تدعم الكاميرات بروتوكوالت اإلنترنت ()IP Camera
الحد األدنى لعدسة الكاميرا يجب أن اليقل عن ( 2ميجابيكسيل) من النمط wide angle
أن تدعم تقنية PoE

فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لجهاز ال  ،VNRفيجب أن تكون كما يلي:
موديل Uniview- UNV NVR301-CP4

يجب أن تتوفر مساحة تخزينية كافية لتخزين تسجيل الكاميرا لمدة  30يوم بحد أدنى .500 GB
يتم تسليم الوزارة نسخة بتسجيل  30يوم عند الطلب
نوع قرص التخزين SSD SATA
أن يحوي منافذ شبكة ويدعم تقنية PoE

إمكانية الوصول من خالل اإلنترنت

 .6.2جهاز تعقب المركبة GPS Tracker
المواصفات التالية يجب توفرها في جهاز تعقب المركبة:
أن يكون شركة  Teltonicaطراز FMB120
يعمل من خالل 12V

صغير الحجم
			
يحوي بطارية داخلية

 .7.2نظام مؤشر السعادة
المواصفات التالية يجب توفرها في جهاز مؤشر السعادة:
تركيب األجهزة اللوحية لنظام مؤشر السعادة المعتمد من قبل الوزارة.
عدد األجهزة اللوحية المطلوب يحدده عدد مركبات الخدمة ،حيث يجب تثبيت جهاز لوحي
في كل مركبة.
يشترط في األجهزة اللوحية أن تكون من ماركة (.)Apple IPAD
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المواصفات التالية يجب توفرها في الحامل للجهاز:
مصنع من مادة االكريليك األبيض White Acrylic

معتمد من الوزارة حيث يكون مزود بشعارات توصيل ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن
طريق الطباعة الحرارية

 .8.2نظام الكاشير المركزي
يجب توفير برنامج الكاشير المركزي .TAC-SERVE
يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بتوفير اتصال إنترنت على السيرفر الخاص ببرنامج الكاشير.
يلتزم مقدم خدمة «توصيل» بتوفير عنوان شبكة ثابت  public ipعلى السيرفر الخاص ببرنامج
الكاشير.

 .9.2جهاز الدفع اإللكتروني edirham
يلتزم مقدم خدمة «توصيل » بتوفير جهاز الدفع اإللكتروني لبطاقات الدرهم
اإللكتروني .edirham
 .10.2التركيب واإلعدادات
يجب تركيب جميع التجهيزات وعمل اإلعدادات الالزمة لتشغيل جميع األنظمة وتكون
جاهزة لتقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة
يجب توفير جميع الكابالت واالكسسوارات الالزمة لربط التجهيزات والتأكد من عملها
بشكل جيد.
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03

أنظمة وتطبيقات
الخدمة
يتم الحصول على نظام إدارة ومراقبة المركبات
وتطبيقات الهواتف الذكية لخدمة «توصيل» من
مزود الخدمة التقني المعتمد لدى وزارة الموارد
البشرية والتوطين.

التوثيق
قوائم الصيانة الدورية
)A log of all periodical maintenance job(

قائمة العاملين بالخدمة
)A record list of all staff working for TAW-SEEL(
)CCTV Camera( قائمة بالكاميرات
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سياسة استبدال
األجهزة

سياسة استبدال األجهزة
 1.5استبدال أجهزة الشبكات والبنية التحتية
إذا تعدت العمر االفتراضي لألجهزة كحد أدنى  5سنوات و  7سنوات بحد أقصى ألجهزة
الشبكات و  5سنوات بحد أقصى ألجهزة الخوادم.
ظهور عيوب فنية بالجهاز وتتطلب صيانته تكاليف كبيرة.
تعرض الجهاز إلى حادث غير متوقع (تلف بواسطة الحريق أو المياة).
إذا توقف الدعم الفني من الشركة المصنعة مما يصعب على الشركة المسؤولة عن
الصيانة صيانته.
عدم التمكن من تطويره تماشيًا مع التقنيات الحديثة أو تطورات النظم والتطبيقات
العاملة على الجهاز إلى األحدث مما يستدعي تغييره.

 .2.5استبدال أجهزة الحاسب اآللي
ظهور تقنيات في البرامج والنظم لم يتمكن الجهاز من التعامل معها.
إذا كان الجهاز كثير األعطال ،وتتطلب صيانته تكاليف كبيرة.
إذا تعدت العمر االفتراضي لألجهزة المقدر بـ  5سنوات كحد أدنى و  7سنوات كحد
أقصى.
في حالة عدم التمكن من تطوير الجهاز إلى كفاءة أعلى مما هو عليه.
إذا كانت كفاءة الجهاز أقل مما يتطلب من تخزين للوثائق فيه وال يمكن تطوير الذاكرة
الحالية.

 .3.5استبدال الطابعات والماسحات الضوئية
إذا تعدت العمر االفتراضي لألجهزة.
كثرة األعطال وظهور عيوب فنية تتطلب صيانتها تكاليف كبيرة.
تعرض الطابعة أو الماسح الضوئي إلى حادث غير متوقع (حريق ،تلف).
إذا توقف الدعم الفني من الشركة المصنعة مما يصعب على الشركة المسؤولة عن
الصيانة صيانته.

 .4.5استبدال المعدات التقنية األخرى
إذا تعدت العمر االفتراضي لها.
إذا كان الجهاز كثير األعطال ،وتتطلب صيانته تكاليف كبيرة.
عدم التمكن من تطوير المعدة تماشيًا مع األنظمة والتقنيات الحديثة.
التعرض إلى حادث غير متوقع (حريق ،تلف).
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06

إرشادات عامة

إرشادات عامة
يجب توفير جميع األجهزة السابقة بحسب المواصفات المذكورة وعدم استخدام أي نوع
آخر إال بموافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
جميع البرامج وأنظمة التشغيل يجب أن تكون مرخصة من الموردين.
تحديث البرامج بشكل مستمر وذلك لضمان سد جميع الثغرات األمنية في البرامج والحصول
على التحديثات المطلوبة لدعم البرامج المختلفة.
يجب االلتزام بأعمال الصيانة والتنظيف الدورية لألجهزة بشكل ربع سنوي.
يمنع منعًا باتًا استخدام أي برامج أو أدوات غير مرخصة أو مقلدة أو تم كسر نظام التشفير
فيها أو غيره من األمور التي تتعارض مع الحقوق األصلية للناشر أو الموزع األصلي أو حقوق
الملكية الفكرية.
توفير اإلثباتات المطلوبة ألعمال الصيانة الدورية و أوامر الشراء للبرمجيات وأنظمة التشغيل
المختلفة في حال طلبها.
وزارة الموارد البشرية والتوطين على أتم االستعداد لتقديم االستشارة المطلوبة لتطبيق المذكور
أو توفير بيانات اتصال مع شركات أو موردين لتقنية المعلومات ذات عالقات استراتيجية معها
وذلك بالتواصل المباشر على البريد اإللكتروني .callcenter@mohre.gov.ae
تطبيق المعايير يضمن تقليل تكاليف الصيانة والمتابعة ألنواع مختلفة من األجهزة باإلضافة
لتوفير مجهود شخصي ُيستنزف في عمليات الصيانة والمتابعة.
ليس لوزارة الموارد البشرية والتوطين أي دخل في متطلبات الجهات األخرى والتي يتم تقديم
خدماتها عن طريق مركبات الخدمة ،حيث أن أولوية المتطلبات المذكورة لنظام وزارة الموارد
البشرية والتوطين ،وفي حال وجود أي متطلبات أخرى للجهات األخرى غير المذكورة في تقرير
المقاييس ،يجب أخذ موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين عليها أو ً
ال ،وإال يعتبر ذلك مخالفًا
للمقاييس المعتمدة من قبل الوزارة.
يتم مراجعة المعايير كل سنة لالطالع على مدى فعاليتها ومراجعة محتوياتها والقيام
بزيارات دورية وغير دورية للمركبات.
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قنوات التواصل
مركز اتصال الخدمة – 8008585
موقع إلكتروني taw-seel.ae – taw-seel.com
للتواصل واالستفسارinfo@taw-seel.ae :

أو زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين على الرابط
التالي www.mohre.gov.ae :لالطالع على تفاصيل أكثر.

